Persbericht

HAL

HAL KONDIGT OVEREENSTEMMING AAN OVER DE
VERKOOP VAN HAAR BELANG IN GRANDVISION N.V.
HAL heeft een block trade overeenkomst getekend inzake de verkoop van haar belang
van 76,72% in GrandVision N.V. aan EssilorLuxottica voor € 28,00 per aandeel. Deze
prijs wordt met 1,5% verhoogd tot € 28,42 indien afronding niet plaatsvindt vóór 30 juli
2020. Daarnaast ontvangt HAL dividend totdat de transactie is afgerond. GrandVision
heeft het voornemen om haar dividendbeleid voort te zetten. De block trade overeenkomst
bevat gebruikelijke bepalingen inzake leakage. Leakage omvat dividendbetalingen hoger
dan het laagste van € 0,35 per aandeel voor 2019 en € 0,37 per aandeel voor 2020 en 40%
van de nettowinst over de betreffende jaren.
Afronding van de transactie is onder andere afhankelijk van goedkeuring door
verschillende mededingingsautoriteiten en andere partijen, afronding van consultatie van
werknemersvertegenwoordigers, nakoming van verplichtingen onder de
transactiedocumentatie en een netto schuld van GrandVision op closing van minder dan
€ 993 miljoen. GrandVision is een support agreement met EssilorLuxottica aangegaan
inzake ondersteuning teneinde aan de voorwaarden en condities te voldoen alsmede
overige zaken waaronder de bedrijfsvoering tot aan afronding van de transactie. Het is de
verwachting dat het ongeveer 12 tot 24 maanden zal duren voordat de transactie wordt
afgerond.
HAL heeft zich onherroepelijk verbonden om haar belang in GrandVision aan
EssilorLuxottica te verkopen. Indien de block trade overeenkomst door HAL wordt
beëindigd als gevolg van i) een schending door EssilorLuxottica van haar representations
and warranties, ii) een materiele schending door EssilorLuxottica van haar verplichtingen
uit hoofde van de block trade agreement die niet ongedaan is of niet ongedaan kan
worden gemaakt vóór 31 juli 2021, iii) het niet verkrijgen van de benodigde
goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten vóór 31 juli 2021, (anders dan als
gevolg van een schending door HAL van haar verplichtingen uit hoofde van de block
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trade agreement en van GrandVision van haar verplichtingen uit hoofde van de support
agreement), dan zal EssilorLuxottica aan HAL een beëindigingsvergoeding betalen van
€ 400 miljoen. HAL is met GrandVision overeengekomen om, indien deze situatie zich
voordoet, een agiostorting te verrichten op de aandelen GrandVision voor hetzelfde
bedrag, rekening houdend met eventuele belastingeffecten. Indien de block trade
overeenkomst door EssilorLuxottica wordt beëindigd als gevolg van een netto schuld van
GrandVision bij afronding van de transactie van meer dan € 993 miljoen, dan zal HAL
aan EssilorLuxottica een beëindigingsvergoeding betalen van € 100 miljoen, welke door
GrandVision vergoed zal worden.
De transactieprijs vertegenwoordigt een waarde van HAL’s 76,72% belang in de
uitgegeven aandelen GrandVision van € 5,5 miljard. Eind 2018 was het belang van
GrandVision in de nettovermogenswaarde van HAL (op basis van marktwaarde)
opgenomen voor € 3,7 miljard. Eind juni 2019 bedroeg de boekwaarde van het belang in
GrandVision ongeveer € 950 miljoen (unaudited).

GrandVision is een vooraanstaande optiek-retailonderneming, actief in 44 landen met
meer dan 7.000 optiekwinkels. De onderneming had over 2018 een omzet van € 3,7
miljard. GrandVision is gevestigd op Amsterdam Airport Schiphol en is genoteerd aan
Euronext in Amsterdam. HAL heeft sinds 1996 een belang in GrandVision.
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Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot HAL Trust die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van
artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.
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